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Outline

 เร่ืองเล่าในอดีต

หลกัจริยธรรมวจิัยในต่างประเทศ

 กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการวจิัย

หลกัจริยธรรมวจิัยสากล



History of Medical Research

Forum for Ethical Review Committee in Thailand
ชมรมจริยธรรมการวจิัยในคนในประเทศไทย
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Research Pre WWII
Edward Jenner (1789) 

Smallpox Vaccine

Claude Bernard (1865)
Ethical Maxims

Louis Pasteur (1885) 
Rabies Vaccine

Walter Reed (1900)
Yellow Fever



 James Phipps

Edward Jenner
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 Louis Pasteur injects his untested rabies vaccine into 
Joseph Meister, the victim of an attack by a rabid dog. 
The nine-year-old recovers.

6

Forum for Ethical Review Committee in Thailand
ชมรมจริยธรรมการวจิัยในคนในประเทศไทย



Walter Reed 

Forum for Ethical Review Committee in Thailand
ชมรมจริยธรรมการวจิัยในคนในประเทศไทย



He was a pioneer of naval hygiene in the Royal Navy. By 
conducting the first ever clinical trial on citrus fruit, vitamin C 
and scurvy.

James Lind 
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Research Ethics Milestones

Trigger Events Ethics Milestones

*The Nazi Experiments 1946
Nuremberg Code 1947

Jewish Chronic Disease Hospital 1960

The Thalidomide Study 1961

Amendments to  

the FDA Act 1962

*Milgram Study 1963

Declaration of 

Helsinki 1964

*From “Protecting Study Volunteers in Research”  Dunn & Chadwick



Research Ethics Milestones
Trigger Events Ethics Milestones

*The Beecher Article 1966

*The Syphilis Study Expose

The Belmont Report 1979

Consolidated HHS/FDA

Regulations 1981

CIOMS Guidelines 2016

ICH GCP 2016

National Bio Ethics       

Advisory Committee

US Federal Regulations

Declaration of Helsinki 2013

Willowbrook 1972

From Nuremberg code to international guidelines.ppt#38. ICH, GCP
From Nuremberg code to international guidelines.ppt#38. ICH, GCP
From Nuremberg code to international guidelines.ppt#21. Declaration of Helsinki (1964)


During World War II

แพทย์ชาวนาซีท าการทดลองใน

ค่ายกกักนัเชลยศึก

ไม่มีการขอค ายนิยอม

ผลการทดลองมีผู้เสียชีวติหรือ

พกิารเป็นจ านวนมาก
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Nazi Medical Experiments

 การทดลองบรรยากาศช้ันสูง

 การทดลองห้องแก๊ส

 การทดลองซัลฟานิลาไมด์

 การทดลองแช่แข็ง
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 การทดลองน า้เคม็
 การทดลองโรคดซ่ีาน
 การท าหมนั
 การฉีดเช้ือโรค
 กระสุนยาพษิ
 การปลูกกระดูก กล้ามเน้ือ



The Nuremberg Military Tribunals in 
1946

 แพทยช์าวเยอรมนั 23 คน

 ท าการทดลองทีผ่ดิมนษุยธรรม
ภายในคา่ยกกักนัเชลยศกึโดย
ปราศจากความปราน ีไรศ้ลีธรรม

 16 คนมคีวามผดิจรงิตามขอ้
กลา่วหา

 7 คนถกูตดัสนิประหารชวีติ
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The Nuremberg Code (1947)

 หลกัการของการขอค ายนิยอม

 สัดส่วนความเส่ียงและประโยชน์ทีจ่ะได้รับ

 ความสามารถหรือสิทธิของอาสาสมคัรในการออก
จากการเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิัย

http://www.hhs.gov/ohrp/references/nurcode.htm 14

As part of the verdict, the Court enumerated some rules for "Permissible 
Medical Experiments", now known as the “Nuremberg Code”. These rules 

include:



The Milgram Study (1963)

 การทดลองดา้นพฤตกิรรม

 การแสดงละคร

 คร-ูนกัเรยีน

 ถกูกระแสไฟฟ้าชอ๊ด
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Tea room trade study

• Study of homosexual sex in public toilets –
1960

• Arrests for homosexual conduct resulted 
from sex in public toilets

• Behavior stigmatized and illegal

• Sociologist Laud Humphrey decided to 
observe men who engaged in this type of 
sex by pretending to be the watcher for the 
police for these men.

• He made detailed description 
of 50 sex encounters.
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HAVASUPAI INDIAN GENETIC STUDY

 Arizona State University

 (ASU) ศึกษาภาวะเบาหวานในอนิเดยีนแดง

 ชนเผ่าฮาวาซูไป (Havasupai) ทีอ่ยู่ในแกรนด์แคนยอน

 ปี พ.ศ. 2533 โดยเกบ็ตัวอย่างเลือดจาก 200 คน

 “สาเหตุของความผดิปกตทิางพฤติกรรม/ทางการแพทย์” 

 แต่ขณะส่ือสารกลบัเน้นเร่ืองเบาหวาน

 นักวจิัยน าตัวอย่างไปศึกษาเร่ืองอ่ืน 

 ให้ตัวอย่างแก่นักวจิัยคนอ่ืนด้วย

Mello MM and Wolf LE. The Havasupai Indian Tribe Case. Lessons for 
research involving stored biologic samples. NEJM 2010; 363: 204-5.



ประเดน็จริยธรรม
1. สาเหตุของโรคจิตเภทซ่ึงก่อประเด็นการกดีกนั 
2. การผสมพนัธ์ุในกลุ่มเดียวกนั เพราะสัมพนัธ์

กบัความเช่ือเผ่าที่ว่าจะน าอนัตรายมาสู่
ครอบครัว

3. ววิฒันาการชาติพนัธ์ุ เพราะบอกว่าบรรพบุรุษ
เคล่ือนย้ายถิ่นฐานข้ามทะเลแบริงซ่ึงค้านกบั
ความเช่ือของเผ่า



Tuskegee
Syphilis

Study



Tuskegee Syphilis Experiment (1932-1972)

 โครงการไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาล
สหรัฐ

 คนผวิด า 399 ทีป่่วยเป็นโรคซฟิิลสิถกู
ชกัชวนเขา้รว่มโครงการ

 ไมไ่ดรั้บการชีแ้จงวา่เขา้รว่มโครงการ
อะไร ตวัเองป่วยเป็นอะไร

 ประโยชนค์อืไดรั้บอาหารกลางวันฟร ีคา่
เดนิทางฟร ีตรวจรา่งกายฟรี

 ไมไ่ดร้บัการรกัษา
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Second phase began in 1933

 โครงการเพิม่กลุม่ควบคมุ 201 คน

 ท ัง้หมดเป็นคนผวิด า

 ประโยชนค์อืไดร้บัการตรวจศพ 

ฟรี

 ไมช่ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการ

วจิยั

 บอกเพยีง เป็นการทดลองเกีย่วกบั

เลอืดเสยี Bad Blood
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New York Times Reported Tuskegee case in 1972

 หนังสือพมิพ์ลงข่าว

 น าเข้าสู่สภา ในปี 1973

 รัฐบาลต้องส่ังระงับการทดลอง

 รัฐบาลจ่ายค่าชดเชยให้ผู้เสียชีวติ
และครอบครัว
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Tuskegee Syphilis Experiment (1932-1972)

 Tuskegee Syphilis Experiment 

(1932-1972)

 ปี 1997 ปธน. คลนิตนั ออกมาขอ

โทษคนผวิด า ญาตขิองผูท้ีต่กเป็น

อาสาสมคัร
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The clearly unethical sexually transmitted infections 
inoculation studies which happened in the 1940s 

 The US Public Health Service “study” 

 Determine the prophylactic capabilities of penicillin.

 These studies were done on Guatemalan soldiers and 
prisoners

 Sexually Transmitted Diseases Inoculation Study. 

undue influence

Undue influence - an offer of an excessive, unwarranted, inappropriate or improper reward or other 
overture in order to obtain compliance, manipulating a person's choice through the controlling 
influence of a close relative and threatening to withdraw health services



Wednesday, December 1, 2010
President Obama orders bioethics 

commission to investigate
Guatemalan syphilis study

U.S. apologizes 
for newly revealed syphilis

experiments done in Guatemala



Stigmatization



 “ที่ผ่านมาเม่ือส้ินสุดการวิจัยแล้วผู้วิจัยมักมิได้กลับมาแจ้งผลการวิจัยแก่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยในชุมชนอีก ท าให้ชุมชนไม่สามารถน าผลการวิจัยมาต่อยอด
ให้เกดิประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ โดยเฉพาะงานวิจัยของนักศึกษา ชาวบ้านแม้จะ
ทราบว่าเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องผ่านจึงจะจบการศึกษา 
ได้รับปริญญาสมหวังของนักศึกษา และพลอยยินดีในความส าเร็จน้ัน แต่ก็ยัง
อยากให้สถาบันการศึกษาได้สนับสนุนให้น าผลการวิจัยของนักศึกษามาพฒันา
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย”

ความคาดหวงัของชุมชนกบัการวจิยั

Post trial access to medicine
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หลักเกณฑจ์ริยธรรมสากล
ส าหรับการวิจัยในคน

Nuremberg Code (1947)
Declaration of Helsinki (1964)
US Belmont Report (1979)
CIOMS’ s Guidelines (1991, 1993)
 ICH GCP Guidelines(1995)



The Nuremberg Code (1947)

 หลกัการของการขอค ายนิยอม

 สัดส่วนความเส่ียงและประโยชน์ทีจ่ะได้รับ

 ความสามารถหรือสิทธิของอาสาสมคัรในการออก
จากการเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิัย

http://www.hhs.gov/ohrp/references/nurcode.htm 29

As part of the verdict, the Court enumerated some rules for "Permissible 
Medical Experiments", now known as the “Nuremberg Code”. These rules 

include:



Declaration of Helsinki (1964)

 เขียนโดยแพทยสมาคมโลก

 การวจัิยทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์หมายรวมถึงการศึกษา
ตัวอย่างหรือข้อมูลทีส่ามารถบ่งช้ีตัวผู้ป่วยด้วย

 การวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยที่เป็นอสิระ

 สวัสดภิาพผู้เข้าร่วมการวจัิยเป็นส่ิงพงึค านึงก่อนประโยชน์ต่อวิชาการ
และสังคม

 ต้องมีการขอค ายนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

 การทดสอบวธีิใหม่ต้องเทยีบกบัวธีิทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีมี่อยู่ในปัจจุบัน
30

2013



Council for International Organizations of Medical 
Sciences 1982

• เน้นงานวิจัยที่เร่ิมต้นและให้ทุนวิจัยโดยประเทศที่เจริญ
แล้วน าไปด าเนินการวิจัยในประเทศด้อยพัฒนา

• เขียนโดย องคก์ารอนามัยโลก เป็น แนวทางจริยธรรม
วิจัยในคนที่เน้นในเร่ือง การพิจารณาโครงการวิจัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยอิสระ และ การค านึงถึง
ผลประโยชนข์องอาสาสมัครวิจัย

CIOMS/WHO Guidelines 

“Helicopter Research”

Post trial access to medicine

http://www.cbio.ru/v5/images/library/cioms.gif
http://www.cbio.ru/v5/images/library/cioms.gif


CIOMS Guideline ฉบบั 2016
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หลกัจริยธรรมการวจิัยสากล
 Respect for autonomy 

หลกัความเคารพในบุคคล
 Beneficence

หลกัผลประโยชน์

 Justice

หลกัความยุติธรรม
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หลกัการเคารพในบคุคล

 เป็นหัวใจหลักของจรยิธรรมการท าวจัิย

 เพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชนข์องบคุคลทัง้ 

ทางรา่งกายและจติใจ



38

หลกัการเคารพในบคุคล

การเคารพในการใหค้วามยนิยอมเขา้รว่ม
การวจัิยโดย

 บอกกลา่วขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ

 ใหอ้สิระในการตดัสนิใจ

INFORMED  CONSENT

(Respect for autonomy or Respect for person)
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หลกัการเคารพในบคุคล

 การเคารพในศกัดิศ์รขีองกลุม่เปราะบางและ
ออ่นแอ (Vulnerable persons)

 เด็ก

 ผูป่้วยโรคจติ

 ทหาร  นักโทษ  นักเรยีน 

เด็ก ผูป่้วยโรคจติ
ตอ้งขอความยนิยอมจากบดิามารดา 
ผูป้กครอง
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หลกัการเคารพในบคุคล

 การเคารพในความเป็นสว่นตวั และรักษา
ความลบั (Confidentiality)

 การรักษาความลับของขอ้มลู 

 การควบคมุการเก็บรักษาและแจกจา่ยขอ้มลู
สว่นบคุคล
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หลกัคณุประโยชน์

ไม่ก่ออนัตราย
Non  maleficence

Beneficence
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หลกัคณุประโยชน ์ไมก่อ่อนัตราย

 การประเมนิความสมดลุระหวา่งความเสีย่ง
และคณุประโยชน ์(Risk & Benefit)
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การประเมนิประโยชน-์ความเสีย่ง
Risk-benefit ratio

ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้

 เพิม่ประโยชนท์ีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ประโยชน ์ตอ้งมากกวา่ ความเสีย่ง

Beneficence or Do No Harm
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 ความเสีย่ง พจิารณาโอกาสทีจ่ะเกดิ และ ขนาดของ
ความเสีย่ง

 ประโยชน ์พจิารณาผลตอ่ตวัอาสาสมัคร หรอื ตอ่ชมุชน

 ประโยชนแ์ละความเสีย่งตอ่ตวัอาสาสมัคร ตอ้ง
พจิารณากอ่น ประโยชนแ์ละความเสีย่งของชมุชน/
สงัคม

การประเมนิประโยชน-์ความเสีย่ง
Risk-benefit ratio
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ความเสีย่ง

 ความเสีย่งทางกาย Physical risks

 อนัตรายตอ่รา่งกาย

 ความไมส่ขุสบาย

 ความเสีย่งดา้นจติใจ Psychological risks

 ผลกระทบทางอารมณ์

 การเปิดเผยความลบั

 ความเสีย่งทางสงัคม Social risks

 การถกูแบง่แยกทางสงัคม การตกงาน

 ความเสีย่งทางการเงนิ Economic risks

 คา่ใชจ้า่ย เมือ่เขา้รว่มในโครงการวจิัย
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ประโยชน์

 ประโยชนท์างกาย
 การหายจากโรค อาการทเุลา

 ประโยชนท์างจติใจ
 รูส้กึทรมานนอ้ยลง

 รูส้กึดทีีไ่ดช้ว่ยผูอ้ืน่

 ประโยชนด์า้นการเงนิ
 คา่ตอบแทน ในการเขา้รว่มโครงการวจิัย

ประโยชนต์อ่สงัคม
 การเพิม่องคค์วามรู ้/ ประโยชนต์อ่การแพทยใ์นอนาคต

 การเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรักษา เพือ่ใหอ้ตัราตาย หรอื
เจ็บป่วยลดลง
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หลกัยตุธิรรม

 ความเทีย่งธรรม ความเสมอภาค

 มุง่กระจายภาระและประโยชนอ์ยา่งทั่วถงึ

 ไมแ่สวงหาประโยชนจ์ากการท าวจัิยเพยีงเพือ่
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ ในกลุม่คนออ่นแอหรอื
เปราะบาง ซึง่ไมส่ามารถปกป้องผลประโยชนข์อง
ตนเอง

(Justice)



กฎหมายและข้อบังคบัการวจิยัในมนุษย์
ในประเทศไทย

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 35

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

 ประมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะความผดิต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ

 พระราชบัญญตัิความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 425
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 426



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 มาตรา 420 “ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคล
อ่ืนโดยผดิกฎหมาย ใหเ้ขาเสียหายถึงแก่ชีวติกดี็ แก่
ร่างกายกดี็ อนามยักดี็ เสรีภาพกดี็ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดกดี็ ท่านวา่ผูน้ั้นท าละเมิดจ าตอ้งใชค่้า
สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”



ประมวลกฎหมายอาญา
 มาตรา 291 “ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท าน้ันเป็นเหตุ ให้

ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสิบปี และปรับไม่เกนิ
สองหม่ืนบาท”

 มาตรา 300 “ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท าน้ันเป็นเหตุให้
ผู้อ่ืนรับอนัตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่
เกนิหกพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 



ความรับผดิของสถาบันวจิัยทีนั่กวิจัยสังกดั

 พระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539

 มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องรับผดิต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่
เจ้าหน้าทีข่องตนได้กระท าการในการปฏิบัติหน้าที ่ในกรณนีี้ผู้เสียหาย
อาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

 มาตรา 8 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐต้องรับผดิใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที ่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้
เจ้าหน้าทีผู้่ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวให้แก่หน่วยงานของ
รัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาท
เลนิเล่ออย่างร้ายแรง



กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ให้ทุน

 เฉพาะกรณทีีค่วามสัมพนัธ์ระหว่างผู้ให้ทุนกบันักวจิยัเป็นไป
ตามสัญญาว่าจ้างให้ท างานวจิยั

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 428 ผู้ว่าจ้างท า
ของไม่ต้องรับผดิเพ่ือความเสียหายอนัผู้รับจ้างได้ก่อให้เกดิขึน้
แก่บุคคลภายนอกในระหว่างท าการงานทีว่่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้าง
จะเป็นผู้ผดิในส่วนการงานทีส่ั่งให้ท า หรือในค าส่ังที่ตนให้ไว้
หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง



ข้อบังคบัแพทย์สภาว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๙
หมวด ๙ การศึกษาวจิัยและการทดลองในมนุษย์

 ข้อ ๔๗ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมผู้ท าการศึกษาวจัิยและทดลองในมนุษย์
ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมทีจ่ะป้องกนัผู้ถูก
ทดลองจากอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการทดลองน้ัน

 ข้อ ๔๘ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกบั
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมตาม หมวด ๔ โดย
อนุโลม

 ข้อ ๔๙ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมต้องรับผดิชอบต่ออนัตรายหรือผล
เสียหาย เน่ืองจากการทดลองทีบั่งเกดิต่อผู้ถูกทดลอง อนัมิใช่ความผดิของผู้
ถูกทดลองเอง



ข้อบังคบัแพทย์สภาว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๙
 ข้อ ๕๐ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วม
ท าการศึกษาวจิยัหรือการทดลองในมนุษย์ สามารถท าการวจิยัได้
เฉพาะเม่ือโครงการศึกษาวจิยัหรือทดลองดงักล่าว ได้รับการ
พจิารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกีย่วข้อง
แล้วเท่าน้ัน

 ข้อ ๕๑ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษา
วจิยัหรือการทดลองในมนุษย์จะต้องปฏิบตัติามแนวทาง
จริยธรรมของการศึกษาวจิยั และการทดลองในมนุษย์และ
จรรยาบรรณของนักวจิยั



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐

 มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลบัส่วนบุคคล 
ผู้ใดจะน าไปเปิดเผยในประการที่น่าจะท าให้บุคคลน้ันเสียหาย
ไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยน้ันเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคล
น้ันโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่
ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอ านาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสาร
เกีย่วกบัข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทีไ่ม่ใช่ของตนไม่ได้



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐

 มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบวชิาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้
ผู้รับบริการเป็นส่วนหน่ึงของการทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าและ
ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะ
ด าเนินการได้ ความยนิยอมดงักล่าวผู้รับบริการจะเพกิถอนเสียเม่ือใด
กไ็ด้

http://www.hsro.or.th/?show=book&issue=38
http://www.hsro.or.th/?show=book&issue=38


หมวด ๖ บทก าหนดโทษ
 มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิหกเดือนหรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ ความผดิตามมาตรานีเ้ป็นความผดิอนัยอมความได้



Question
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